
 

 

 محوطه سازی حیاط

محدود به کاشت گیاهان و درختان مختلف و آبیاری آن ها در  )Yard landscaping (محوطه سازی حیاط

و ایده های خلاقانه و  محوطه سازی حیاط طول روز نمی باشد .با کمک شرکت های متخصص در زراحی و

 .خود را به زیباترین فضا تبدیل کنید حیاط خانه ویلایی کاربردی ،مدرن و شیک هر یک از آن ها می توانید

و  برکه، آلاچیق ای شیک و مدرن از جملهیا ویلایی خود می توانید از المان ه محوطه سازی حیاط خانه در

یا باغچه و گیاهان زینتی استفاده کنید. و قرارگیری هر یک از این المان های زیبا با  استخر چشمه مصنوعی،

محوطه سازی  توجه به فضای حیاط مورد نظر انتخاب می شود. در ادامه با برخی از ایده های مناسب جهت

 .شیبدار آشنا خواهیم شد یا خانه های بزرگ و حیاط ویلا

 محوطه سازی حیاط ویلا

ید اشنا شو طراحی باغ یا باغچه بهتر است ابتدا با ایده و خلاقیت های مختلف در محوطه سازی حیاط ویلا برای

ود خ محوطه حیاط خانه ویلایی .با استفاده از گل های رنگارنگ و متنوع می توانید فضایی زیبا و بکر را طراحی و

 .طراحی کنید را با آن

بهتر است از گل و گلدان های زیبا و رنگارنگ  محوطه سازی حیاط ویلایی برای طراحی ایده آل و خلاقانه

استفاده کنید.هم چنین می توانید با قراردادن گل ها در کنار هم و مرزبندی میان درخت و گل ها فضای سبز 

 .زیبایی را با نظم و ترتیب مناسب اجرا کنید

فراد ایده و خلاقیت خاص و منحصر به فردی ندارند آن ها می توانند با مراجعه به وبسایت مجموعه ما بساری از ا

حیاط یا باغ و خانه های  فضای سبز محوطه سازی طراحی و اجرا با مشاورین متخصص و با تجربه ما در زمینه

 .ویلایی در تماس باشند

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این زمینه می توانید با شماره های موجود در سایت در تماس باشید یا با 

مراجعه به وبسایت ایده و طرح های اجراشده توسط گروه تخصصی مجموعه ما را مشاهده فرمایید.همکاران ما 

 .وره در این زمینه به مشتریان محترم می باشندآماده ارائه خدمات و مشا

 محوطه سازی حیاط کوچک

بهتر است گیاهان و گل های انتخابی را در اطراف حیاط  طراحی و اجرا محوطه سازی حیاط کوچک برای

سازماندهی کنید .در این فضاها از گیاهان و درختان گل دار استفاده کنید . درختان میوه ای که افت کمتری 
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د گزینه مناسب محسوب می شوند اما به عنوان مثال کاشت درخت گردو در حیاط کوچک خانه انتخاب دارن

مناسبی نمی باشد زیرا بیش از اندازه رشد و آفت های مختلفی می زند که برای فضای کوچک حیاط ویلا 

 .مناسب نیست

 ... استفاده می شوداز درختان مختلفی از جمله هلو، آلبالو ، انار و  محوطه سازی کوچک برای

همه چیز با ظرافت و دقت خاص انتخاب و قرار می گیرد.شما می  طراحی و محوطه سازی حیاط کوچک در

 .توانید برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در تماس باشید

 محوطه سازی حیاط ویلایی

زئینی سفید و ترکیب آن با مبلمان و سایر و طراحی و اجرا آن از شن های ت محوطه سازی حیاط ویلایی در

 اربیکیوب گیاهان و بوته های کوتاه می تواند انتخاب جذاب و مناسبی باشد.با توجه به نیاز خود می توانید اجاق یا

 .مناسبی را خریداری و در محل مناسب قراردهید

ا در مواقع خاص صبحانه، ناهار یا می توانید از مبلمان کوچک و مناسبی استفاده کنید ت حیاط کوچک ویلا برای

شام خود را در این فضای زیبا و دلپذیر نوش جان کنید.در حیاط ویلایی می توانید از گلدانهای دیواری استفاده 

 .می باشد طراحی و محوطه سازی حیاط کوچک کنید.گلدان های دیواری روش موثر و مفید جهت

 محوطه سازی حیاط خانه

در سال های اخیر به قدری زیاد شده است که  محوطه سازی حیاط خانه و خلاقانه در رقابت و ایده های جذاب

بسیاری از شرکت ها و متخصصان در این زمینه با بهره گیری از معماری و سبک های مختلف تحول را در این 

طراحی و اجرا  استفاده از فضای سبز در طراحی حیاط خانه زمینه ایجاد کرده اند.از زیباترین و کاربردی ترین

 .است محوطه سازی حیاط خانه



 

 

 

در این نوع طراحی گل و گیاهان زینتی ، درخت و بوته های کوتاه نقش مهم و اساسی را ایفا می کنند.علاوه بر 

 گیاهان مسیرهای ورودی و رفت و آمد افراد که با سنگ فرش های سنگی یا چوبی طراحی می شوند اهمیت

 .توجه شود طراحی محوطه سازی حیاط خانه فراوانی دارد که باید به آن در

 محوطه سازی حیاط بزرگ

مشکل از لحاظ کمبود فضا جهت قرارگیری المان و عناصر طبیعی و مصنوعی در  محوطه سازی حیاط بزرگ در

ی ایده ها انند بهترینمحوطه سازی حیاط وجود ندارد.طراحان متخصص با در نظر گرفتن فضای مورد نظر می تو

 .را در محل پیاده سازی کنند طراحی و محوطه سازی

و برکه مصنوعی استفاده کرد تا  آبنما ، زمین بازی یا باربیکیو ، آلاچیق ، استخر در حیاط های بزرگ می توان از

علاوه بر زیبایی فضا بتوان اوقات خوش و سرگرمی درکنار خانواده و دوستان داشته باشیم.برای دریافت اطلاعات 

 .می توانید با همکاران مجموعه ما در ارتباط باشید طراحی و محوطه سازی ویلا تکمیلی در زمینه

 محوطه سازی حیاط خانه ویلایی

با توجه به میزان فضا و شرایط آب و هوایی منطقه با انتخاب درخت و گیاهان متنوع  خانه ویلایی محوطه سازی

ایده های جذاب و خلاقیت در طراحی و اجرا  طراحی و محوطه سازی باغ ویلا و زیبا انجام می شود.اولین گام در

 .استمناسب آن ه
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بهترین طرح  ن ایده مورد نظر خود با کارشناسان مجموعه ماشما می توانید با دریافت مشاوره و مطرح کرد

خانه ویلایی خود را داشته باشید.همکاران ما با بررسی شرایط محیطی و با توجه به سلیقه  محوطه سازی حیاط

 .شخصی افراد طرح و ایده مورد نظر آن ها را در محل اجرا می کنند

 شیبدار  محوطه سازی حیاط

باید توسط افراد متخصص و با تجربه انجام شود تا منظره زیبا و دلنشینی از درخت  دارمحوطه سازی حیاط شیب

و گیاهان و درختچه های مختلف به وجود آورد.می توانید شیب موجود در حیاط را به صورت دامنه پلکانی 

د برابر ط را چنطراحی کنید و با استفاده از مصالح متنوع و ترکیب مناسب آن ها با یکدیگر جذابیت بصری محی

 .خود بهتر است با گروه تخصصی ما در تماس باشید طراحی محوطه حیاط شیبدار کنید. برای

  اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان

09127927904،09300145131 
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